Winter BBQ
De Jin van Scouts Juventa nodigen jullie van harte uit om gezellig te komen barbecueën en te genieten
van de kerstsfeer.

Zaterdag 21 december 2013
In een verwarmde tent aan het scoutslokaal
Eten van 18.00 tot 22.00
Voor € 12.00 bieden we jullie 3 stukken vlees (zelf te kiezen en aan te duiden op het
inschrijvingsstrookje). Voor vegetariërs voorzien we een vegetarische saté. Kinderen kunnen voor
€9.00 genieten van 2 stukken vlees. Er is een saladebar voorzien voor iedereen.
Nadien kunnen jullie gezellig blijven nakaarten met een tas koffie of een glaasje glühwein, jenever,
bier, cava, …
Om deel te nemen aan onze winter BBQ is inschrijven noodzakelijk en wacht niet te lang want de
plaatsen zijn beperkt. Dit kan op 2 manieren:


Cash samen met onderstaand inschrijvingsstrookje aan onze scoutslokalen, op zondag 1
december en zondag 8 december, telkens van 13.30h tot 14.00h.



Via overschrijving vóór zondag 15 december 2013 (zie achterkant voor details)

Zit je nog met vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om ons te contacteren op de
inschrijvingsmomenten, of telefonisch op het nummer 0499/ 62 38 59.
Je kan ook e-mailen naar jin@juventazonhoven.be

Iedereen is van harte welkom!!!

Naam:………………………………….Voornaam:…………………….…………………….

Naam:………………………………….Voornaam:…………………….…………………….

Aantal volwassenen: ……. *€12.00= …….
Aantal kinderen:
……. *€9.00 = …….
TOTAAL:
€……

Aantal volwassenen: ……. *€12.00= …….
Aantal kinderen:
……. *€9.00 = …….
TOTAAL:
€……

….x Saté…………………… =________
….x Chipolata………… =_______
….x Witte Worst…. =________
….x Spekfakkel………. =________
….x Speklapje…….……..=_______
….x Kotelet………...…… =________
….x Vegetarisch…….. =________
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Hoe inschrijven via overschrijving?
U schrijft het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer BE78 7350 1671 3286 van Jin Juventa Zonhoven.
Als vrije mededeling vult u uw bestelling in.

SATE:
WITTE WORST:
CHIPOLATA:
SPEKFAKKEL:
SPEKLAPJE:
KOTELET:
VEGETARISCH:

SAT
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KOT
VEG

Gelieve uw bestelling ook door te mailen naar jin@juventazonhoven.be.

